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 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ
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 ޓެކްސް ރޫލިންގ
  ރަޖިސްޓަރީކުރުން  ދަށުން "ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕް" ތައްޓެކްސް ނެގުމާެބހޭ އިދާރީ ޤާޫނނުގެ 

  

  TR-2016/A9 ރިފަރެންސް ނަންބަރު:

 )ބުރާސްފަތި( 2016 ޑިސެންބަރު 1 :ތާރީޚު

 

 ވަނަ 84 ގެ )ޤާނޫނު އިދާރީ ނެގުާމބެހޭ  ޓެކްސް( 2010/3 ނަންބަރު ޤާނޫނު ކޮށްފައިވާޞްލާޙު އި  މެދުވެރިކޮށް 2011/14 ނަންަބރު ޤާނޫނު މިއީ

    ޙަވާލާދީފައި  ގައި ތަންތަނު ޙަވާލާދީފައިވާ ޤާނޫނަށް ،މެނުވީ ހާލަތެއްގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތަަކށް  އެހެން. ރޫލިންގއެެކވެ ެނރެފައިވާ ދަށުން  މާއްދާގެ

 ތަންތަނުގައި  ޙަވާލާދީފައިވާ ަގވާއިދަށް އަދި. އަށެވެ) ޤާނޫނު އިދާރީ ނެުގމާެބހޭ ޓެކްސް( 2010/3 ނަންބަރު ޤާނޫނުއިޞްލާޙުޮކށްފައިވާ  ވަނީ އެ

 ފަރާްތތަކުން  ދަްއކާ ޓެްކސް. އަށެވެ) ގަވާއިދު އިދާރީ ނެުގމާބެހޭ  ޓެކްސް( R-45/2013 ނަންބަރު  ގަވާއިދުއިޞްލާޙުޮކށްފައިާވ  ވަނީ އެ ޙަވާލާދީފައި

  .ލާޒިމުކުރެއެވެ ގޮތުން  ޤާނޫނީ ަތާބވުމަށް ރޫލިންގއަށް  މި

  

  ތައާރަފު 

ތަްއ " ޑީމްޑް ޕާޓްނަރޝިޕް" ،ފަިއ ވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުންދީތަފުސީލުކޮށް މި ރޫލިންގ .1

. ޠުސްޓަރީކުރުން ލާޒިމުވާ ޝަރުމީރާގައި ރަޖި   ތަކެވެ

 

  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ވަނީ: 21ޤާނޫނުގެ  .2

މި ާޤނޫަންށ ޢަަމލުކުރަްނ ފެުށމަްށފަހު ިދވެހިާރއްޭޖގަިއ ވިޔަާފރިެއްއ ފަާށ ޮކންެމ ަފރާތަކުްނ (ކުްނުފންޏަކަްށ 

) އެ ިވޔަފާިރއެއް އެ ފަރާތަކުްނ ފެިށ ފުރަަތމަ ދުަވހުން ެފށިެގން  މަސްުދވަުހެގ ތެޭރގަިއ  2ނުާވނަމަ

. އެމަޢުޫލމާތު   މީާރއަށް އަްނަގންާވެނއެވެ

    

 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަނީ: 3ގަވާއިދުގެ  .3

 ަރޖިސްޓަރީ  ފަރާްތތަކުގެ ަދއްކާ ޓެކްސް ބަލަހައްަޓންެޖހޭ  ީމރާިއން  ދަުށން މާްއާދގެ ވަނަ 23 ޤާނޫުނގެ

) ފަްސދޮޅަސް( 60 ަފށާތާ ވިަޔފާރި އެ ފަާރތަކުން  ިވޔަާފރިކުރާ ިދވެިހރާއްޭޖގައި  ބޭނުމަށް، ފުރިހަމަކުުރުމގެ

" ރަޖިސްަޓރީކުރުން ފަާރތް ދައްކާ  ޓެްކސް" ރަިޖސްަޓރީކުރުމަށް  ފަރާތް  އެ  ީމރާަގއި  ތެޭރގައި  ދުަވހުގެ 
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)MIRA101 (ުނޑައަަޅއިފަިއވާ  ޯފމުަގއި އެ ފުރިަހމަކުރުމަްށފަހު ފޯމ  މަޢުލޫާމތާއި  އެްނމެަހއި ކަ

 .ހުަށަހޅަންާވެނއެވެ ަތނަކަށް  ަކނޑަައޅާ މީރާިއން ުނވަތަ  މީާރއަށް  ލިޔެކިުޔންތަކާއެކު 

  

 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ވަނީ: 77ގަވާއިދުގެ  .4

" ަކމަްށ ބުެނފަިއ ެއ ަވނީ (ވިޔަާފރީެގ ަފިއާދއިްނ ޓެކްްސ ެނގުުމެގ  2011/5ޤާޫނުނ ަންނބަރު  ،"ވިޔަާފރި

) ެގ  . 43ޤާނޫނު " އަްށ ދެވިަފިއވާ މާަނއިަގއެވެ  ވަަނ ާމއްާދެގ (ހ) ަގއި "ވިަޔފާރި

  

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  5(ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2011/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  .5

 ވަނީ:

 9/96ޓެކްސް އަހަެރްއގައި ޮކންމެ ާޕޓްނަރިޝްޕއަކަްށވެސް، އެ ޕާްޓނަރިޝޕްއަކީ ާޤނޫނު ނަންަބުރ 

) ެގ ދަުށން، ރަޖިްސޓަރީ ުކރެވިަފިއާވ ޕާ ޓްަނރިޝޕްައކަށް ވާަނަމވެްސ ނުަވތަ (ޕާޓްަނރިޝޕާބެޭހ ޤާޫނނު

.   ނުާވނަަމވެސް، ިތރީގަިއ ަބޔާންކުެރވޭ މާްއދާަތއް ރަްއދުާވނެެއވެ

... 

 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  43(ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2011/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  .6

 ވަނީ:

 " .ވަޒީާފ  ،އެަވނީ ކަަމްށ ބުނެަފއި"ވިޔަާފރި   ައދާކުުރން ނުހިެމޭނގޮަތްށ ތިީރގަިއާވ ކަންަކމަެށވެ

 ،އުެފއްުދންތެރިަކމާއި ، ވިޔަާފރިާއއި އެްނމެަހއި، ހުރިާހ ާބވަެތއްެގ ފަންީނ އަިދ އެޫނންވެްސ މަސައްަކތާއި  )1(

ނުޑވެރިަކމާއި ޯހޓިކަލްޗަރއާއި، ލަކުޑި ގަްސހެްއދުާމއި، ެފނުަގިއ  ،ަދނުޑގޮާވްނ ކުރުާމއި ،ދަ

ކުކުޅުހާ ފަދަ ޫދނީެގ ާބަވތްތަްއ ގެްނގުުޅާމއި ނުަވތަ ގެރިަބކަރި ަފދަ ޖަަނާވުރ ، ގަސްަގާހގެހި ހެްއދުާމއި

އަިދ ެއނޫްނވެްސ މާީލ ފަިއދާެއްއ  ،ެގންުގޅުާމއި އި މަްސމަހާެމހި ދިުރވަ ،މަްސވެރިކަާމއި، ގެްނގުުޅން

  .ޙަރަކާްތތައް ެއންމެަހއިތުރުުކުރމެއް ހޯުދުމގެ ޭބުނމުަގއި ހިްނގާ ނުަވތަ އި

  .ކޮންެމވެސް އަެގްއހުރި މުޤާބިލަކަށް ނުއުފުޭލ މިލްިކްއޔާެތއް ޭބނުންކުުރމުެގ ޙައްުޤދިުނން  )2(

  

) ގެ  R-35/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު  .7 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  79(ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު

 ގައި ވަނީ:

"ކަމަށް ުބނެފައި ެއވަނީ  ) ެގ  96/9ޤާޫނނު ަނންބަރު  ،"ޕާޓްނަރިޝޕް (ިދވެހިާރއްޭޖގެ ޕާްޓނަރިޝޕާބެހޭ ާޤނޫނު

ޙަރަާކަތކުން ލިބޭ ުޖމްަލ އާްމދަީނ ވިޔަާފރި  ،ވަނަ މާްއާދެގ (ށ) ގައި ަބާޔންކޮށްފަިއވާ ޕާްޓނަރިޝޕްތަާކއި 2

ޙިއްޞާކުާރގޮަތށް، އެާއމްަދނީ ހޯދުަމށް ޭބނުްނކުރާ ުމދަލުެގ މިލްކުެވރިކަްނ އެހުިރހާ ަފރާތްތަުކްނ 

ޙިއްާޞނުކުރިކަުމގަިއވީަނަމވެސް، ދެީމހަކު ނުަވތަ ެއއަްށވުެރ ގިަނ ބަޔަކު ެއކުވެެގން އާްމދަީނ ހޯުދމުެގ 

 ވިަޔފާރި ޙަރަާކތަކަެށެވ. ،ވަަތ ަވކި ޚާއްަޞ ނަމެްއނެތި ހިްނގާ ނިަޔތުަގއި ވަކިަނމެްއގަިއ ނު 
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  ރޫލިންގ

(ވިޔަފާިރ  2014/18އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު (ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު)  2011/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  .8

 ( ޕާޓްނަރޝިޕްތަްއ ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސްއިން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނާއި ، ޕާޓްނަރޝިޕްތައް ފުރިހަމަވާ ޠެއްޝަރު އަންނަނިވި ހުރިހާ ކުގެ ތެރެއިންޔަވައި އެހެން ޕާޓްނަރޝިޕްތަފި

 ގަވާއިދުގެ ދަށުން މީރާގައި ރަޖްިސޓަރީކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ހިންގާ އެއްވެސް ވިޔަފާރި ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ސަރުކާ ންޕާޓްނަރޝިޕުއެ   (ހ)

  ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން ދޫކުރާ ހުއްދައެއް ނުވަތަ ލައިސަންސެްއ ނަގަން ނުޖެހުން؛ އަދި 

  އެހެން މީހަކު ކޮށްދޭ މަސައްކަތަކަށް އެއްވެސް މުޤާބިލެއް އަދާ ނުކުރުން؛ އަދި ޕާޓްނަރޝިޕަށްއެ   (ށ)

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މަހެއްގެ  12ހިންގާ ހުރިހާ ވިޔަފާރި ހަރަކާތަކުން  ންޓްނަރޝިޕުޕާއެ   (ނ)

އަށްވުރެ އިތުރު ރުފިޔާ )(ވިހި ހާސް 20,000މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް އެ މީހަކަށް ލިބޭ ޖުމުލަ އާމްދަނީ 

  ނުވުން.

  

ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އެ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  8މި ރޫލިންގގެ  .9

 :ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުންތައް ފުރިހަމަވާ ޠުަޝރު

  އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވިދާނެއެވެ.  (ހ)

  ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިސާބުތައް   (ށ)

 

 ޢަމަލުކުރަން ފެުށން

 .ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން  ނެރޭ ރޫލިންގ މި ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ރޫލިންގއަށް  މި .10

  

  



 

 
 

MALDIVES INLAND REVENUE AUTHORITY 
Malé, Republic of Maldives 

 

 
       

 
 

6

 

TAX RULING 
Registration of “deemed partnerships” under the Tax Administration Act  
 
Reference No.:  TR-2016/A9 
Date of issue: Thursday, 1 December 2016 
 
This ruling is issued pursuant to the authority granted under Section 84 of the Tax 
Administration Act (Law Number 3/2010) as amended by Law Number 14/2011.  Unless 
otherwise stated, all references to the Act are to the Tax Administration Act (Law Number 
3/2010) as amended, and all references to the Regulation are to the Tax Administration 
Regulation (Regulation Number 2013/R-45) as amended. This ruling is legally binding. 
 

Introduction 
1. This ruling explains the requirement for “deemed partnerships” to register with MIRA 

under the Tax Administration Act. 
 

2. Section 21(e) of the Act states: 
Any person (not being a company) commencing business in the Maldives after the 
commencement of this Act shall provide notice to the MIRA of that fact within 2 
months from the date of commencement of such business by that person. 

 
3. Section 3(a) of the Regulation states: 

For the purpose of completing the Taxpayer Register required to be maintained by 
the MIRA under Section 23 of the [Tax Administration] Act, persons conducting 
business in the Maldives shall submit a “Taxpayer Registration” (MIRA 101) form 
within 60 (sixty) days from the commencement of that business, together with the 
information and documents specified therein, to the MIRA. 

 
4. Section 77(c) of the Regulation states: 

“Business” shall have the same meaning as in Section 43(a) of the Business Profit 
Tax Act (Law Number 5/2011). 

 
5. Section 5(a) of the Business Profit Tax Act (Law Number 5/2011) states: 

The following provisions shall apply in relation to a partnership in a tax year, 
whether or not it is registered under the Partnership Act (Act Number 9/96): 
… 
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6. Section 43(a) of the Business Profit Tax Act (Law Number 5/2011) states: 

“Business” includes 
(1) any profession or vocation and every trade, commerce or manufacture or every 

adventure in the nature of trade, agriculture, horticulture, forestry and timber 
growing, aqua-culture, fishing, fish farming, poultry or cattle raising or any 
other activity carried on with a view to making profits, 

(2) the granting of the right to occupy immovable property for valuable 
consideration; 

but does not include any employment; 

 
7. Section 79(a) of the Business Profit Tax Regulation (Regulation Number 2011/R-35) 

states: 
“Partnership” means a partnership as defined in Section 2(b) of the Partnership Act 
(Law Number 9/96) and two or more Persons who share the gross receipts from a 
commercial activity, whether or not using a separate name and whether or not the 
Persons have joint or common rights in any property that produces the receipts. 

 

Ruling 
8. Partnerships, other than those registered with the Registrar of Business under the 

Partnership Act (Law Number 13/2011) and the Business Registration Act (Law 
Number 18/2014), which satisfy all of the following conditions shall not be required 
to register with MIRA under the Act and the Regulation: 
(a) None of the business activities carried on by the partnership require a permit or 

license issued by a Government Authority or State Institution; and 
(b) The partnership does not give any consideration to any person for work performed 

by that person for that partnership; and 
(c) The average monthly gross revenue earned by the partnership from all business 

activities carried on by that partnership during any 12-month period does not 
exceed MVR 20,000 (Twenty Thousand Rufiyaa). 

 
9. Notwithstanding paragraph  8 of this ruling, partnerships who satisfy the conditions in 

that paragraph: 
(a) may register with MIRA voluntarily. 
(b) must keep records in accordance with the Act and the Regulation. 
 
 

Date of Effect 
10. This ruling shall have effect from its date of issue. 

 
 
This is the unofficial translation of the original ruling issued in Dhivehi. In the event of conflict 
between this translation and the Dhivehi version of this ruling, the latter shall prevail. Therefore, it is 
advised that both the Dhivehi version of this ruling and this translation be read concurrently. 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


